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ABSTRAK 

 
          Penyampaian informasi agenda kegiatan pegawai di UPN “Veteran” Jawa 

Timur masih dilakukan dengan menempel jadwal terbaru di papan pengumuman 

dan menggunakan jasa manusia untuk mengirim surat / undangan kepada yang 

bersangkutan. Perubahan jadwal tidak dapat diakses dengan segera oleh pihak-

pihak yang membutuhkan, sebelum informasi tersebut ditempel di papan 

pengumuman. 

Komputerisasi telah berkembang, menginginkan yang semula penyampaian 

informasi agenda kegiatan pegawai di UPN “Veteran” Jawa Timur masih 

dilakukan dengan menempel jadwal terbaru di papan pengumuman dapat dirubah 

dengan sebuah Sistem Informasi Penjadwalan Ruang dan Undangan Online . 

Dimana pada Sistem Informasi Penjadwalan Ruang dan Undangan Online ini 

tidak merubah format undangan manual, namun yang membedakan setiap agenda 

yang telah di masukkan tetap tersimpan pada Database yang dapat dilihat/ 

dipantau setiap saat dan ditunjang dengan SMS Gateway sebagai pengingat akan 

kegiatan yang ada. 

Berdasarkan hasil uji coba Sistem Informasi Penjadwalan Ruang dan 

Undangan Online ini  benar- benar dapat mendukung dalam penyampaian 

informasi baik Undangan maupun himbauan untuk pegawai/ dosen.  

  

Keywords : SMS Gateway, Sistem Informasi Penjadwalan Ruang, Undangan 

Online. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Seiring perkembangan Fakultas Teknik Industri UPN “Veteran” Jawa 

Timur dan teknologi yang semakin lama berkembang dengan pesat sejalan dengan 

ditemukannya teknologi dan alat-alat canggih, hal ini mengakibatkan semakin 

tingginya tingkat persaingan dalam dunia usaha dan ini merupakan sebuah 

tantangan yang harus dihadapi. Penyampaian informasi agenda kegiatan pegawai 

di Fakultas Teknik Industri UPN “Veteran” Jawa Timur masih dilakukan dengan 

menempel jadwal terbaru di papan pengumuman dan menggunakan jasa manusia 

untuk mengirim surat / undangan kepada yang bersangkutan. Perubahan jadwal 

tidak dapat diakses dengan segera oleh pihak-pihak yang membutuhkan, sebelum 

informasi tersebut ditempel di papan pengumuman. Sering kali pegawai 

mempunyai kegiatan yang bersinggungan yang berdampak penilaian keaktifan 

pegawai tersebut. 

Komputerisasi telah berkembang, menginginkan yang semula penyampaian 

informasi agenda kegiatan pegawai di Fakultas Teknik Industri UPN “Veteran” 

Jawa Timur masih dilakukan dengan menempel jadwal terbaru di papan 

pengumuman dapat dirubah dengan sebuah Sistem Informasi pedjadwalan ruang 

gedung dan undangan online serta SMS Gateway sebagai reminder (pengingat). 

Dimana pada sistem informasi pedjadwalan ruang gedung dan undangan online 

ini tidak merubah format undangan manual, namun yang membedakan setiap 

agenda yang telah di masukkan tetap tersimpan pada Database yang dapat dilihat/ 
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dipantau setiap saat dan ditunjang dengan SMS Gateway sebagai pengingat akan 

kegiatan yang ada. 

Sistem informasi penjadwalan ruang gedung dan undangan online ini di 

harapkan benar- benar dapat mendukung dalam penyampaian informasi baik 

Undangan maupun himbauan untuk pegawai/ dosen. Sehingga dapat mengurangi 

ketidakaktifan dalam kegiatan yang diselenggarakan. 

1.2 Perumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dipecahkan dalam kegiatan ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

a. Bagaimana membuat dan merancang sistem yang berbasis web site untuk 

sistem informasi penjadwalan ruang dan undangan online pada Fakultas 

Teknik Industri di Universitas Fakultas Teknik Industri UPN “Veteran” 

Jawa Timur. 

b. Bagaimana merancang dan membuat sistem undangan menggunakan SMS 

Gateway. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Pada pembuatan aplikasi ini perlu didefinisikan batasan masalah mengenai 

sejauh mana pembuatan aplikasi ini akan dikerjakan. Beberapa batasan masalah 

tersebut antara lain: 

a. Sistem ini hanya digunakan untuk dosen Fakultas Teknik Industri dan  

hanya bisa di akses di Fakultas Teknik Industri. 
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b. Sistem ini lebih memfokuskan pada pengiriman undangan secara online 

dan adapun menu-menu lain hanya sebagai tambahan. 

c. Sistem ini hanya bisa mengirimkan undangan secara 1way sistem. 

 

1.4  Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan mengembangkan Sistem 

informasi penjadwalan ruang gedung dan undangan online menggunakan SMS 

Gateway  di Fakultas Teknik Industri UPN “Veteran” Jawa Timur dengan 

berbasis web dapat mendukung dalam penyampaian informasi baik undangan 

maupun penjadwalan ruang gedung. 

 

1.5  Manfaat 

 Jika agenda penjadwalan ruang dengan berbasis web ini terlaksana dengan 

semestinya, diharapkan pegawai dapat memantau kegiatan–kegiatan yang akan 

dilaksanakan di Fakultas Teknik Industri UPN “Veteran” Jawa Timur. 

Meningkatan keaktifan pegawai dalam hal kegiatan yang dilaksanakan oleh 

pimpinan di Fakultas Teknik Industri UPN “Veteran” Jawa Timur. 

a. Memudahkan untuk mendapatkan informasi tentang agenda acara. 

b. Memudahkan pengguna untuk menambah, mengurangi dan mengganti 

agenda acara yang ada.  

c. Dengan menggunakan SMS Gateway dapat mempermudah penyampaian 

informasi agenda acara pada para undangan yang bersangkutan. 
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1.6  Metodologi Pembuatan Skripsi 

 Dalam pembuatn Tugas Akhir kali ini, penulis akan menjelaskan tentang 

metode yang digunakan selama penulis menyusun dan membuat Tugas Akhir ini. 

a. Studi literatur. 

Mengumpulkan referensi baik dari buku, maupun dari sumber – sumber 

yang lainnya mengenai pembuatan aplikasi ini dengan menggunakan 

Dreamwever 8 dan Power Designer 12 , serta mencari contoh–contoh apa 

saja yang berhubungan dengan Tugas Akhir ini. 

b. Analisa dan Perancangan Aplikasi. 

Menganalisa dan merancang aplikasi perancangan dan pengembangan 

sistem informasi penjadwalan agenda kegiatan pegawai di Fakultas Teknik 

Industri UPN “Veteran” Jawa Timur berbasis web. 

c. Pembuatan Aplikasi. 

Pada tahap ini merupakan tahap yang paling banyak memerlukan waktu 

karena model dan rancangan aplikasi yang telah di buat di 

implementasikan dengan menggunakan Dreamwever 8 dan Power 

Designer 12. 

d. Uji coba dan evaluasi aplikasi. 

Pada  tahap  ini  setelah  aplikasi  selesai  dibuat  maka  dilakukan  

pengujian  aplikasi untuk mengetahui apakah aplikasi tersebut telah 

bekerja dengan benar sesuai dengan konsep yang di ajukan. 

e. Penyusunan Buku Tugas Akhir. 

Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari pengerjaan Tugas Akhir. 

Buku ini disusun sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan Tugas 
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Akhir. dari penyusunan buku ini diharapkan dapat memudahkan pembaca 

yang ingin menyempurnakan dan mengembangkan aplikasi lebih lanjut. 

f. Pembuatan Kesimpulan. 

Pada tahap ini dalam bagian akhir pembuatan Tugas Akhir. Dibuat 

kesimpulan dan saran dari hasil pembuatan aplikasi yang diperoleh sesuai 

dengan dasar teori yang mendukung dalam pembuatan aplikasi tersebut 

yang telah dikerjakan secara keseluruhan. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Pada laporan Tugas Akhir ini akan menjelaskan tentang pembuatan 

Perancangan dan Pengembangan Sistem Informasi Penjadwalan Ruang dan 

Undangan Online Berbasis Web di Fakultas Teknik Industri UPN “Veteran” 

Jawa Timur dengan menggunakan Dreamwever dan Power Designer 12 sebagai 

perancangannya. Agar lebih memahami materi, laporan Tugas Akhir ini dibagi 

menjadi enam bab yang dilengkapi dengan penjelasan langkah-langkah dan 

ilustrasinya. 

 

BAB  I PENDAHULUAN 

Bab ini akan menjelaskan tentang Latar Belakang, Perumusan 

Masalah, Batasan Masalah,  Tujuan  Penulisan,  Manfaat,  Metodologi  

Penulisan, dan Sistematika Penulisan. 

BAB  II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini menjelaskan tentang dasar teori yang digunakan sebagai 

penunjang serta referensi dalam pembuatan laporan Tugas Akhir ini. 
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Penjelasannya meliputi definisi HTML, JavaScript, PHP, dan Power 

Designer 12 sebagai perancangan. 

BAB  III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Dalam bab ini dijelaskan tentang analisa dan perancangan sistem 

informasi yang antara lain berisi tentang analisa Perancangan dan 

Pengembangan Sistem Informasi Penjadwalan Ruang dan Undangan 

Online Berbasis Web di Fakultas Teknik Industri UPN “Veteran” 

Jawa Timur sendiri secara interface, fasilitas dan fiturnya dengan 

menggunakan Dreamwever 8. Dalam bab ini juga akan dijelaskan 

semua kebutuhan yang diperlukan dalam membuat aplikasi ini. 

BAB  IV IMPLEMENTASI SISTEM 

Pada bab ini akan membahas tentang implementasi berdasarkan 

konsep perancangan yang ada pada BAB III beserta penjelasan 

tentang kebutuhan sistem supaya aplikasi yang dikerjakan sesuai 

dengan tujuan dari penulisan Tugas Akhir. 

BAB  V UJI COBA DAN EVALUASI 

Bab ini menjelaskan tentang pengujian yang dilakukan untuk 

mengetahui apakah aplikasi yang dibuat bisa bekerja sesuai dengan 

konsep yang sebenarnya. Selain itu pada bab ini dijelaskan bagaimana 

tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan pembuatan aplikasi  

dengan teknologi framework baru. 

 

 

BAB  VI PENUTUP 
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Bab ini akan menjelaskan tentang Kesimpulan dari keseluruhan isi 

dari laporan Tugas Akhir serta Saran yang disampaikan penulis untuk 

pengembangan aplikasi yang ada demi kesempurnaan aplikasi yang 

lebih baik. 

DAFTAR PUSTAKA 

Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur, 

tutorial, buku maupun situs-situs yang digunakan dalam pembutan 

laporan Tugas Akhir ini. 
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